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Soustředění pro uchazeče o zkoušku insolvenčního správce 

Termín:   7. 1. 2020 v čase 11:00 – 19:30 
   8. 1. 2020 v čase 8:45 – 18:00 
Místo konání:  Justiční areál Na Míčánkách (dražební sál) 
Pořadatel:   Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií 
Cena:    Zdarma 
Poznámka:   Účastníkům nebude poskytována strava ani ubytování 
 

Úvodní informace 
 
Ministerstvo spravedlnosti se za účelem zvýšení odborné připravenosti uchazečů o složení 
zkoušky rozhodlo uspořádat soustředění pro uchazeče o vykonání zkoušky insolvenčního správce. 
Cílem soustředění proto je upozornit na témata, jejichž zvládnutí je nezbytné pro úspěšné 
absolvování písemné části zkoušky, včetně poskytnutí představy o rozsahu a klíčových 
aspektech jednotlivých oblastí. Na soustředění budou přednášet odborníci, kteří se podíleli 
na zpracování testových otázek pro písemnou část zkoušky insolvenčních správců. 
 
Soustředění je primárně určeno osobám, které již požádaly o vykonání zkoušky insolvenčního 
správce, avšak do vyčerpání kapacity poskytnutého prostoru v Justičním areálu se mohou 
registrovat i zájemci, kteří zatím přihlášku ke zkoušce nepodali. V případě, že máte zájem se 
soustředění zúčastnit, registrujte se nejpozději do 31. 12. 2019 u Justiční akademie 
u JUDr. Mgr. Lenky Veselé, Ph.D., na e-mailu lvesela@jacz.cz. Dovolujeme si zdůraznit, že 
registrační proces realizuje Justiční akademie, nikoliv Ministerstvo spravedlnosti, vyjádření svého 
zájmu zúčastnit se soustředění proto směřujte výhradně na uvedenou kontaktní osobu. 
 

Aktuální program* 

Úterý 7. 1. 2020 
10:30 – 11:00 registrace 
11:00 – 12:00 insolvenční právo (Mgr. Petr Budín, soudce insolvenčního úseku Krajského soudu v Ostravě) 
12:00 – 13:00 přestávka na oběd 
13:00 – 15:00 insolvenční právo (Mgr. Rostislav Krhut, soudce na stáži u Nejvyššího soudu) 
15:00 – 15:15 přestávka 
15:15 – 17:15 daně (Ing. Petr Janíček, DiS., MBA, LL.M., insolvenční správce a daňový poradce) 
17:15 – 17:30 přestávka 
17:30 – 19:30 obchodní a občanské právo (JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., spolupracovník AK 
Glatzová & Co a odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty UK) 
 
Středa 8. 1. 2020 
08:15 – 08:45 registrace 
08:45 – 10:45 insolvenční právo (Mgr. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze) 
10:45 – 11:00 přestávka 
11:00 – 12:00 pracovní právo (JUDr. Petr Poledník, místopředseda České advokátní komory) 
12:00 – 13:00 přestávka na oběd 
13:00 – 14:00 insolvenční právo (Mgr. Jáchym Oswald, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem) 
14:00 – 15:00 exekuční právo (JUDr. Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR) 
15:00 – 15:15 přestávka 
15:15 – 16:15 audit (Ing. Monika Randáková, Ph.D., auditorka a odborná asistentka na Katedře finančního 
účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze) 
16:15 – 16:30 přestávka 
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16:30 – 17:00 trestní právo (JUDr. Martin Richter, ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců 
Ministerstva spravedlnosti ČR) 
17:00 – 18:00 zákon o insolvenčních správcích (Mgr. Ing. Klára Vítková, zástupce vedoucího oddělení 
insolvenčního odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR) 
 
* Změna programu vyhrazena. 
 


